Kommunestyremøt e 22.mars 2021
Sak 26/ 21: Spr s mal ti l ordf reren angaende sirkulaer k onomi i M odum kommune
Sirkule r k on omi er enklere enn vi tror; unng a nye innkj p og ombru ke mest mulig.
Ombruk, eller gjenbruk som det også kalles, betyr at noe brukes på nyt t, men ikke nødvendigvis i sin originale
form eller farge. Du kan t rekke om, lakke, male eller redesigne. Man kan ogsa ombr uke mat eriell av et mb el
for a skape noe helt nyt t .
Den globale overforbruksdag i 2020 var lørdag 22. august, da hadde vi brukt opp jordas ressurser for 2020.
Den årlige overforbruksdagen kommer t idligere og t idligere, i 1970 kom den i slutt en av desember, i 1990 i
midt en av okt ober. Om alle i verden brukt e like mye ressurser som oss her i nord, villej ordas ressurser vært
brukt opp, ikke 22.august i 2020, men allerede 18. april. Vi forbruker ca 1,6 plant er hvert år. Hadde j orda vært
en bedrift så villej ordas administ rerende direkt ør satt i gang mye t øffere t ilt ak for lenge siden.
«Overforbruksdagen» i 2020 kom hele t re uker senere sammenlignet med 2019.Vi kan kanskje ikke si «Hurra
Korona!», men Covid-19-pandemien har endret folks adferd over hele verden.
Et argument j eg hører i blant er «Hvis vi kj øper mindre vil folk mist e arbeidsplassene sine.» Ja, det vil noen
gj re. M en en sirkuler k onomi vil skape nye, grnn e , arbeidsplasser, vi br b rst e st @v av gamle
yrker/ profesj oner og si «la skomakeren komme t ilbake t il sin lest ».
Vi har et kj empe-pot ensiale i ombruk; ombruk av ut styr, møbler, invent ar, byggematerialer, nesten alt kan
ombrukes. Det kast es ut rolige 140 000 t onn kont ormøbler årlig her i landet, det aller mest e av dett e i fullt
brukbar st and. I «Sls esj okket » pa NRK 27.j anuar, sa vi Sent erpart iet s leder, Trygve S. Vedum, kast e
kont ormøbler i en søppel-cont ainer. Her lovde Vedum at han ville få saken på dagsorden i St ort inget . Og
allerede 2. februar forelå det et såkalt represent ant forslag fra Vedum og fem andre part ikollegaer fra
Sent erpart iet .
Da de t idligere kommunene Røyken, Hurum og Asker skulle slå seg sammen, skulle mange medarbeidere flytt e
på seg. En nærliggende løsning ville v re a kast e de gamle kont ormøblene og kj øpe nye. På Asker kommune
sin hj emmeside st ar det at de i t illegg til en betydelig milj g evinst sa har kommunen spart 16 mill i oner kroner
pa a bruke kont ormøbler om igjen i et ableringen av ny kommune. De brukt e møblene regist reres og lagres i
den digit ale dat abasen Loopfront . Derfra kan man planlegge int eriøret og reservere møbler t il prosj ekt er.
Verkt øyet gir også verdifull informasj on om besparelser for milj ø og økonomi. Så langt har Asker kommune
over 7 000 møbler lagret i dat abasen.
Vi t renger hj elp for a kunne t a de rett e valgene og en dult for a ga i rikt ig ret ning. Nasj onale og lokale
myndighet er må legge t il rett e for et lavere forbruk, regelverk må t ilpasses og det må legges t il rett e for god
samhandling på tvers av bedrift er.
Hvordan vil rådmannen j obbe for a dkeandelen ombruk i M odum kommune?

Med vennlig hilsen kommunestyrerepresent ant
Krist i Skinnes (SP)

Svar fra ordf rer:

Modum kommune har ikke noen utt alt st rat egi for ombruk, men har en praksis for
har.

at a vare på det vi

Tradisj o nelt brukes både bygninger og materiell ut t il det som kan klassifiseres som t eknisk levet id.
Fornuft ig bruk og ett ersyn sørger for at det vi har varer lenge og reduserer sløsing.
Bygninger og invent aret bærer preg av praksisen.
Kommunen har også mott att brukt e møbler f ra bedrift er i M odum. De har vært av god kvalit et og har
vært et kj ærko mment supplement .
Møblene brukes slik de mott as. Ekst eriøret kan dermed være noe blandet men har fort satt en
f unksjonalit et .
Praksis ved nybygging, som barnehagen på Skredsvikmoen, er at det kj øpes inn nye møbler og
inventar t ilpasset det nye bygget .
Ved ombygginger eller t ilpasninger i eksist erende bygg prøver en

agj enbr uke møblement fordi det er

mest øko no misk.
Når det er gjennomførbart gj enbrukes innredninger når det utgår fra et st ed og hvor det er et behov
et annet st ed samt idig.
Kommunen har ikke noe sent ralt lager eller regist er over brukt e gj enst ander.
Det er kj øpt inn noe brukt e konto rmøbler fra leverandører som er i brukt markedet, men ellers går
innkj øp via rammeavt aler.
Hvis det et ableres et marked so m foredler brukte gj enst ander kommersielt, kan det være en
alt ernat iv vei for salg av gj enst ander som komm unen ikke lenger bruker.

